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Sammanfattning Den legitimerade sjuksköterskan innehar ett ledarskap över den 
patientnära omvårdnaden i både professionell och juridisk mening. 
Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter ett visst förhållningssätt hos 
ledaren, vilket i sin tur kan komma att påverka 
omvårdnadsresultaten. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
vad som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap hos 
sjuksköterskan i den patientnära omvårdnaden. Studien 
genomfördes som en litteraturstudie där sex kvantitativa och sex 
kvalitativa resultatartiklar låg till grund för litteraturstudiens 
resultat. Resultatet visar att det fanns vissa kännetecken som 
bidrog till ett framgångsrikt ledarskap. Det framkom att ledarens 
agerande påverkade medarbetarna och den patientnära 
omvårdnaden. För att kunna utöva ett framgångsrikt ledarskap 
krävdes att sjuksköterskan hade en vilja över rollen som ledare, 
vilket gjorde att sjuksköterskan sågs som en förebild. Vidare sågs 
att ett starkt ledarskap skapade villkor för bättre och säkrare 
omvårdnadsresultat. Ytterligare forskning om hur sjuksköterskans 
ledarskap skulle kunna synliggöras samt mer forskning kring 
allmänsjuksköterskans roll som ledare över omvårdnadsarbetet 
vore önskvärt. 
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Abstract Being a registered nurse means; leadership over the close patient care scheme 
both in a legal and professional context. Successful leadership 
requires a certain approach by and certain qualities in the leader. 
This in addition can affect the results of the patient care. The aim 
of this study was to describe what signifies successful leadership 
skills of the nurse working within patient care. The study was 
conducted as a literature review where results from six quantitative 
and six qualitative articles formed the base for the results of this 
study. The results show that there were particular factors that 
contributed to successful leadership. It was found that the leaders’ 
way of acting affected their colleagues’ work and their care of the 
patients. To be a successful leader it’s essential that the nurse has 
the willingness to be a leader, this lead to the patients seeing the 
nurse as a good role model. Furthermore, it was found that a strong 
leadership created the conditions that are vital for better and safer 
results in the patient care environment. Further research around 
how it would be possible to visualise the nurse’s leadership would 
be desirable. More research is also required for nurses in general 
healthcare with regards to their leadership role.
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Inledning

Den legitimerade sjuksköterskan innehar ett ledarskapsansvar. Ledarskap innebär att leda, 
prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet och att ansvara för att omvårdnaden har 
en god kvalitet (Socialstyrelsen, 2005). Ledarskapet innefattar även ett ansvar för att 
omvårdnadsarbetet är professionellt och utförs på ett säkert sätt (Ekstam, 2002). 
Sjuksköterskan har efter genomgången utbildning den kunskap som är grundläggande för att 
omvårdnad ska genomföras utefter vetenskap och beprövad erfarenhet (SOSFS 1993:17). Till 
följd av detta har sjuksköterskan den formella auktoriteten över omvårdnad och måste därmed 
samordna omvårdnadsarbetet på ett tillfredsställande sätt (Marquis & Huston, 2008). 

Forskning visar att en ledare bör kunna samspela med ett team, där medarbetarna är 
ömsesidigt beroende av varandra. För att uppnå ett välfungerande samspel och för att teamet 
ska utföra goda omvårdnadsresultat krävs kännedom om vilken betydelse ett ledarskap har 
(Bushe, 2006). Ledarskapet som utövas har samband med tillfredsställelse hos både 
medarbetare och patienter (Wong & Cummings, 2007). För att sjuksköterskans ledarskap ska 
vara framgångsrikt och generera i goda omvårdnadsresultat, krävs det att medarbetarna har 
förståelse för den betydelse ledarskapet har för arbetet som teamet utför (Graham & Jack, 
2008).

Bakgrund

Samtliga organisationer kännetecknas av en medveten konstruktion för att uppnå bestämda 
mål. Betydelsefulla aktörer som påverkar organisationens funktion och utveckling är den 
politiska, administrativa och professionella styrningen (Hallin & Siverbo, 2003). Rahm-
Sjögren och Sjögren (2002) betonar att gemensamma mål och tydlighet finns i alla 
välfungerande organisationer där ett framgångsrikt ledarskap förekommer. Bushe (2006) 
poängterar att det finns olika organisationer, men oavsett vilken organisation som bedrivs, 
utövas ett ledarskap, ett ledarskap som enligt Nilsson (2005) antingen kan bedrivas i egenskap 
av en chef eller i egenskap av en ledare. Ett chefskap innebär en formell befattning med ett 
auktoritetsutrymme, vilket medför ett verkställande av beslut samt att förvalta och utveckla 
organisationen mot gemensamt uppsatta mål. En ledare däremot har ingen formell makt, utan 
ledaren besitter istället en informell och relationell makt, vilket medför att ledaren inte har ett 
formellt auktoritetsutrymme. 

En ledare ska kunna sätta sig in i och kunna utgå från medarbetarnas synvinkel, för att få 
medarbetarna att sträva mot gemensamma mål (Bushe, 2006; Nilsson, 2005). Taylor Moss 
(2005) beskriver andra viktiga aspekter av ledarskap, vilka handlar om att identifiera, 
konfrontera och att lösa konflikter. Vidare betonar Ekstam (2002) engagemangets betydelse 
inom ledarskap och menar att engagemang hos medarbetarna leder till bättre resultat i 
organisationen. Ekstam menar vidare att engagemang byggs utifrån att medarbetarna känner 
sig delaktiga och upplever sitt arbete som tillfredsställande. Här anser Taylor Moss (2005) att 
den emotionella intelligensen är ett värdefullt verktyg i rollen som ledare. Emotionell 
intelligens innebär att noggrant förstå, värdera och uttrycka känslor. Vidare handlar 
emotionell intelligens om att förbättra intellektuell och emotionell tillväxt, som ett led i att 
förutse och förebygga konflikter, vilket stärker teamets lagarbete. 
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Rahm-Sjögren och Sjögren (2002) menar att ett effektivt ledarskap bygger på dialog, 
reflektion och delaktighet. Förutom dialog, reflektion och delaktighet definierar Bushe (2006) 
ledarskap som en förståelse för mänskligt beteende, där ledaren bör vara medveten om egna 
och medarbetarnas upplevelser, detta för att åstadkomma ett optimalt samarbete. Om 
medarbetarnas upplevelser inte uppmärksammas kan missförstånd uppstå. En ledare bör 
därför skapa en arbetsmiljö där alla medarbetares röster blir hörda. Bock, Ng och Shin (2008) 
betonar att ledarens kompetens påverkar medarbetarens motivation. Eftertänksamma ledare 
med god struktur bidrar till mer motiverade medarbetare.  För att motivation ska infinnas 
skriver Nilsson (2005) att det måste finnas ett förtroende, dels mellan medarbetarna och dels 
mellan medarbetaren och ledaren. Tillit gentemot varandra växer fram genom lyhördhet och 
ärlighet. Faktorer som gynnar en arbetsplats är något även Marquis och Huston (2008) 
belyser. De beskriver att medarbetare som anser arbetet meningsfullt, med erkännande och 
återkopplande som tillfredställande faktorer, leder till en gynnsam miljö där individen vill 
stanna kvar. Björvell (2001) definierar detta i begreppet empowerment, som är ett 
förhållningssätt där grundtanken är att alla individer besitter resurser och möjligheter över att 
vara delaktiga och med en egenmakt kunna styra över sina liv. Ekstam (2002) betonar också 
vikten av att ledaren som person har förmågan att få medarbetarna att prestera resultat. 
Ledaren får medarbetarna att prestera resultat genom att tillgodose varje medarbetare med 
kunskap, potential och förmågor. Ett framgångsrikt ledarskap kräver ett visst förhållningssätt 
av ledaren. Ledaren behöver känna en personlig trygghet, självförtroende och en vilja i att 
fullfölja ansvaret som ett ledarskap innebär (Ekstam, 2002). 

Ledarskapsstilar

Det finns samband mellan vilken ledarskapsstil som utövas och medarbetarnas välmående och 
upplevelse av arbetet. Ledarskapsstilen som associeras med ett transformellt beteende ökade 
välmåendet i teamet. Detta beteende möjliggör att medarbetarna upplever inflytande samt 
känner upplevelse av ett meningsfullt arbete (Nielsen, Randall, Yarker & Brenner, 2008). I 
linje med detta beskriver Nielsen, Yarker, Brenner, Randall och Borg (2008) att den 
transformella ledarskapsstilen är starkt associerad till medarbetarnas arbetsförhållanden. De 
betonar även upplevelser av involvering och inflytande, vilka båda kan upplevas genom ett 
transformellt ledarskap. Marquis och Huston (2008) beskriver det transformella ledarskapet 
som ett ledarskap som kan inbringa ett engagemang som upprättas både mot medarbetarna 
och mot organisationen. En ledare som har förmågan att identifiera gemensamma värden, 
inspirera, skapa kreativa miljöer och uppmuntra till nytänkande. Andra karaktäristika är enligt 
Nilsson (2005) att ha karisma och visioner, vilka gör att medarbetarna ser ledaren som en 
förebild. Trots att den transformella ledarskapsstilen förespråkas, anser Marquis och Huston 
(2008) att en effektiv ledare bör komplettera beteendet med den transaktionella 
ledarskapsstilen. Den transaktionella ledaren är mer fokuserad på struktur, kontroll samt ger 
direktiv. En grundläggande tanke för ett sådant beteende är att arbetet är ett givande och 
tagande, varje ansträngning ger belöning. Utöver det transformella och transaktionella 
ledarskapsbeteendet belyser Maltén (2000) det relationsinriktade ledarskapet. Ett 
relationsinriktat ledarskapsbeteende värnar om medarbetaren genom att visa respekt, vara 
ärlig, lyhörd och använda en tydlig och rak kommunikation. Förmågan att motivera och 
entusiasmera kännetecknar också den relationsinriktade ledarens beteende. Ekstam (2002) 
poängterar att ledarskap är situationsbetingat där en situation inte liknar den andra och samma 
beslut vid ett tillfälle kan vara framgångsrikt, medan i en annan situation så kan det vara 
ödesdigert. En kombination av ledarskapsbeteende anpassat till situationen och till individen, 
är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap.  
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Sjuksköterskans ledarskap

Enligt Kompetensbeskrivningen (2005) har den legitimerade sjuksköterskan ansvar för tre 
huvudområden, varav ett område är ledarskap. Detta område innebär förmågor i att 
systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskans 
ledarskap innebär även ett ansvar för att omvårdnaden har god kvalité. Legitimationen fordrar 
även enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod (2007) att sjuksköterskan ska 
utarbeta och applicera goda målsättningar inom omvårdnad, ledning, forskning och 
utbildning. Att vara legitimerad sjuksköterska inrymmer ett ledarskap i både professionell och 
juridisk mening skriver Jahren Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006). Ett professionellt 
ledarskap innebär enligt Kihlgren (2000) att sjuksköterskan har kunskap som bygger på 
vetenskap och beprövad erfarenhet, vilken förmedlas till teamet för att säkerställa god 
omvårdnad. För att sjuksköterskan ska kunna utöva ett professionellt ledarskap betonar Jahren 
Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) att sjuksköterskan bör känna klarhet och vilja över 
rollen. Att sjuksköterskan innehar ett ledarskap i juridisk mening innebär att sjuksköterskan 
måste utöva sitt ledarskap utifrån de regelverk som råder, exempelvis delegering av 
arbetsuppgifter. Den legitimerade sjuksköterskan får endast överlåta en arbetsuppgift då 
denna överensstämmer med god och säker vård (SOSFS 1997:14). Lex Maria (SOSFS 
2005:28) är ytterligare ett exempel på att sjuksköterskans ledarskap innebär ett juridiskt 
ansvar. Lex Maria innebär att sjuksköterskan har anmälningsskyldighet, det vill säga att när 
en avvikelse sker har sjuksköterskan anmälningsskyldighet och ska därför se till att 
avvikelsen rapporteras, vilket kräver en tydlig ledarroll. 

Bushe (2006) skriver att en professionell ledare ser den kapacitet och potential som 
medarbetarna i teamet innehar. En ledare bör ha som grundtanke att ta vara på alla resurser 
och förmågor som gestaltas i teamet. Vidare beskrivs att ledare som har förmågan att se det 
bästa i varje individ också får individen att prestera till det yttersta. Ett sådant förhållningssätt 
gentemot medarbetare beskrivs som uppskattat. Ett uppskattat förhållningssätt realiseras 
genom att ledaren uppmuntrar, ger beröm samt får medarbetarna att uppmuntra varandra. 
Enligt Cummings, Hayduk och Estabrooks (2005) upplevde sjuksköterskor som arbetade för 
emotionellt intelligenta ledare en lägre emotionell utmattning än de som arbetade för 
sjuksköterskor med låg emotionell intelligens. Sjuksköterskorna upplevde dessutom en bättre 
hälsa och upplevde tillfredsställelse i arbetet. Vidare betonades emotionell intelligens hos 
ledaren även som främjande i samarbetet. Wong och Cummings (2007) anser att positiva 
ledarskapsbeteenden ska vara stödjande och frambringa känslan av empowerment. De 
beskriver även att empowerment hos medarbetarna kan frambringa bättre omvårdnadsresultat. 
Wong och Cummings menar vidare att kommunikation, öppenhet, medarbetarnas delaktighet 
i beslutsfattande och ett relationsorienterat ledarskap är faktorer som bidrar till en säkrare 
omvårdnad. Omvårdnadsprocessen underlättas om ledaren på ett tydligt sätt förmedlar sina 
förväntningar av resultatet. Dessutom poängteras att ledarskap har ett starkt samband med 
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna och vidare även patienttillfredsställelse. 

Omvårdnadsarbetet

Socialstyrelsen har i sina tidigare råd (SOSFS 1993:17) beskrivit omvårdnad som att stärka 
hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa samt bevara hälsa utifrån den unika patientens 
behov och resurser, minska dennes lidande och möjliggöra en värdig död. 
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Omvårdnadsåtgärder innebär generellt att tillhandahålla stöd i sådant som medför ett ökat 
välbefinnande, samordning och planering av åtgärder eller behandling samt relevant 
information och rådgivning till patienten för att stödja dennes hälsa. Katie Eriksson beskriver 
omvårdnad (Eriksson, 1987) med att ansa, leka och lära. ”Att ansa” är ett beteende som 
innebär att vilja andra väl, medan ”att leka” är ett sätt att hjälpa andra att bemästra upplevelser 
genom prövning, övning, lust, skapande och önskan. Vidare innebär ”att lära” inlärning med 
olika innehåll i avsikt att generera möjligheter att förändra hälsoprocessen. Omvårdnad är 
enligt Katie Eriksson ett naturligt beteende som utgör grunden i yrkesmässig omvårdnad, 
vilken ska utgöra ett stöd då den naturliga vården inte räcker till. Dorothea Orem beskriver 
omvårdnad (Orem, 2001) som handlingar, vilka sjuksköterskan utför för att hjälpa patienten 
till egenvård. Egenvård är sådana aktiviteter som individen själv utför för att upprätthålla 
hälsa, liv och välbefinnande. Individer har inte alltid den förmågan som krävs för egenvård 
och vid dessa tillfällen är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att kompensera för 
den bristande förmågan. I omvårdnadsarbetet (SOSFS 1993:17) skiljs allmän- och specifik 
omvårdnad åt. Allmän omvårdnad genomförs utav all personal inom hälso- och sjukvård. Den 
allmänna omvårdnaden utförs oberoende av sjukdom och medicinsk behandling. Specifik 
omvårdnad kräver speciell kompetens och kan därmed endast utföras utav legitimerad 
sjuksköterska. Den legitimerade sjuksköterskan har kunskap om normala funktioner hos 
människan och utöver detta även kunskap inom den aktuella sjukdomen och dess behandling. 
Omvårdnaden som utövas ska överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 
huvudsakliga omvårdnadsansvaret vilar därför på sjuksköterskan som har avsedd utbildning 
och den kunskap som krävs.

Förutom att sjuksköterskan delegerar arbetsuppgifter till undersköterskan, fördelar 
sjuksköterskan också arbetsuppgifter till andra medarbetare med olika yrkestillhörighet 
(Jahren Kristoffersen & Ottvik Jensen, 2006). Marquis och Huston (2008) poängterar att 
sjuksköterskan har den formella auktoriteten över omvårdnad, vilket innebär att 
sjuksköterskan måste ge ansvar åt övriga i teamet att genomföra omvårdnadsåtgärder genom 
att delegera arbetet. När en arbetsuppgift delegeras delas ansvaret, men det är alltid 
sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för omvårdanden. En sjuksköterska som 
delegerar arbete på ett korrekt sätt genererar tillfredsställelse och ett gott samarbete i ett team. 
Sjuksköterskan får dock aldrig delegera arbetsuppgifter som kräver specialiserad kunskap 
eller professionell bedömning till undersköterskor, då det endast är sjuksköterskan som 
innehar denna kompetens (Marquis & Huston, 2008). 

Ekstam (2002) betonar att omvårdnadsresultatet är beroende av en teaminsats, där varje 
individ måste fullfölja det enskilda arbetet för att det gemensamma omvårdnadsmålet ska nås. 
Maxwell (2007) poängterar betydelsen av samarbetet i teamet och beskriver vikten av att 
medarbetarna behöver samspela för att åstadkomma goda omvårdnadsresultat. För att 
samarbeta krävs både förmåga och vilja hos medarbetarna. Graham och Jack (2008) beskriver 
att ledarens beteende kan ha betydelse för om en god laganda infinner sig. Verktyget för att 
frambringa denna positiva anda är den transformella ledarskapsstilen. De instämmer även 
med att en god laganda genererar i ett gott samarbete. De poängterar dessutom likaledes med 
ovanstående om att en positiv laganda bidrar till både bättre och effektivare omvårdnad. Ett 
ledarskap som genererar i ett gott samarbete leds enligt Jahren Kristoffersen och Ottvik 
Jensen (2006) utav ledare med goda förutsättningar i kommunikation och en medvetenhet. 
Vidare menar de att brister i samspelet kan leda till ett minskat engagemang i 
omvårdnadsarbetet, vilket leder till ett bristande bemötande gentemot patienterna. Ekstam 
(2002) poängterar också ledarens förutsättningar som kan komma att påverka 
omvårdnadsresultaten. Sjuksköterskans ledarskap innebär ett ansvar av hur 
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omvårdnadsarbetet ska uppnås på ett professionellt och säkert sätt. Sjusköterskans vision får 
därmed betydelse för omvårdnadsresultaten.

Nilsson (2005) menar att det ledarskap som sjuksköterskan besitter kräver god insikt i ny 
kunskap och forskning. På detta sätt kan god kvalitet på omvårdnad ges utifrån humanistiska 
och etiska grunder baserad på evidens. Sjuksköteskans kunskap är en ständig process, därför 
ställer ledarrollen stora krav på sjuksköterskan. Graham och Jack (2008) betonar att hälso- 
och sjukvården idag kräver ett starkt ledarskap. Kihlgren, (2000) och Jahren Kristoffersen och 
Ottvik Jensen (2006) menar vidare att sjuksköterskans ledarskap måste vara accepterat och 
erkänt i hela organisationen och samhället, på detta sätt kan sjuksköterskans ledarskap stärkas. 
Det är därför av betydelse att alla i teamet har klart för sig vilken innebörd sjuksköterskans 
ledarskap har i omvårdnadsarbetet. 

Syfte

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap 
hos sjuksköterskan i den patientnära omvårdnaden.  

Metod

Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie är enligt Friberg (2007) en 
sammanställning och granskning av den kunskap som finns inom ett visst ämne. I 
litteraturstudien har vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetod analyserats och granskats.  

Datainsamling

Resultatartiklarna hittades i databaserna Cinahl och PubMed. En manuell sökning gjordes 
även i tidsskriften Journal of Nursing Management. I Cinahl användes databasens thesaurus-
tjänst för att erhålla rätt sökord. I PubMed användes databasens MeSH-tjänst för att 
ändamålsenliga sökord skulle hittas, se tabell 1.

Tabell 1. Sökord 

Sökord utifrån syfte PubMed Cinahl
MeSH Theasaurus

Patientomvårdnad Patient care Patient care
Sjuksköterskans ledarskap Nursing leadership Nursing 
leadership
Psykosocial faktor                                   Social support                     Psychosocial factor
Arbetstillfredsställelse                             Job satisfaction                   Job satisfaction

 
Våra inklusionskriterier för artiklarna var:

- att de var publicerade mellan 2004-2009
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- att de var publicerade på engelska
- att de beskrev sjuksköterskans ledarskap i nära anknytning till det praktiska 

omvårdnadsarbetet

Våra exklusionskriterier för artiklarna var:
- att de fokuserade på genus eller ålder

Artiklarnas abstrakt lästes igenom och därefter valdes de artiklar ut vars abstrakt 
överensstämde med litteraturstudiens syfte. I första urvalet lästes 23 artiklar av samtliga 
författare. Därefter fördes en gemensam diskussion där slutligen 11 artiklar exkluderades och 
12 artiklar valdes till urval två. Sex av artiklarna var utförda enligt kvantitativ 
forskningsmetod och sex av artiklarna var utförda enligt kvalitativ forskningsmetod. 
Artiklarna sammanfattades gemensamt. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna enligt 
Carlsson och Eiman (2003) med bedömningsmallar för vetenskaplig gradering, för 
kvantitativa respektive kvalitativa forskningsmetoder. Artiklarna som användes till urval två 
redovisas i bilaga I.  

Tabell 2. Sökhistorik 

Databas datum Sökord Antal 
träffar

Genomlästa 
abstract

Urval 1 Urval 2

Cinahl 2009-04-
03

”nursing 
leadership*” 
AND 
”psychosocial 
factor*”

24 16 14 7

Pubmed 2009-04-
03

“nursing 
leadership*” 
AND “social 
support*”

25 4 (1*) 2 1

Cinahl 2009-04-
08

“nursing 
leadership*” 
AND “patient 
care*”

8 8 (1*) 4 1

Cinahl 2009-04-
30

“nursing 
leadership*” 
AND “job 
satisfaction*”

11 1 (2*) 1 1

Manuell 
sökning

2009-04-
30

2 2 2 2

* Artikeln var en dubblett

Databearbetning

Efter genomläsning av resultatartiklarna diskuterades artiklarnas relevans för litteraturstudiens 
syfte. Artiklarna som valdes till resultatet infördes i en artikelöversikt där artiklarnas syfte, 
metod, urval och slutsats redovisas, se bilaga I. Artiklarnas viktigaste resultat diskuterades 
och översattes till svenska. Kategorier utkristalliserades från artiklarna. Dessa kategorier 
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placerades översiktligt och nya kategorier, vilka beskrev vad som kännetecknade en 
framgångsrik ledare, ledarens påverkan på medarbetarna och ledarskapets påverkan på 
omvårdnadsresultatet framkom. De nya kategorierna representerade kärnan i de ursprungliga 
kategorierna. Efter ytterligare en översikt framkom de slutliga kategorierna. Dessa handlade 
om de karaktärsdrag sjuksköterskan bör ha för att vara en framgångsrik ledare och dess 
påverkan på teamet och hur detta ledarskap påverkar omvårdnadsresultatet.  
 

Resultat

Sjuksköterskans ledarskap och dess påverkan på teamet

För att sjuksköterskan skulle kunna utöva ett professionellt ledarskap krävdes självförtroende 
och självkännedom. Ledare som kände sig själva och strävade efter personlig utveckling blev 
starkare ledare (Dierckx de Casterlé, Willemse, Verschueren & Milisen, 2008; Sherman, 
Bishop, Eggenberger & Karden, 2007). Dierckx de Casterlé, et al. (2008) visar att ökad 
självkännedom erhölls av ledare som efterstävade personlig utveckling. En ökad 
självkännedom gav ledaren en synligare position. En ökad självkännedom gjorde att ledaren 
upplevde självsäkerhet i ledarskapet, vilket i sin tur resulterade i ett mer framgångsrikt 
ledarskap. Känslan av självsäkerhet höjde självkänslan och inbringade känslor av att 
verkligen klara av att genomföra arbetsuppgifter. 

Engagemang och kreativitet var centrala förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap. 
Engagemang upplevdes som en stark motivationskälla i arbetet för medarbetarna menar 
Bondas (2006); Rosengren, Athlin och Segesten (2007) och kreativitet genererade nya 
arbetssätt och utveckling i arbetet (Rosengren, et al. 2007; Bondas, 2006; Sellgren, Ekvall & 
Tomson, 2006; Cook & Leathard, 2004; Dierckx de Casterlé, et al. 2008). Genom att finna 
nya och bättre vägar till att utföra arbetsuppgifter bidrog detta till att medarbetarna upplevde 
meningsfullhet i arbetet (Rosengren, et al. 2007). Kreativitet förutsatte engagemang hos 
ledaren. En framgångsrik ledare som förfogade över dessa förutsättningar tog sig tid att förstå 
situationen i ett större sammanhang (Cook & Leathard, 2004). Rosengren, et al. (2007) 
påvisar att genom engagemang kunde ledaren ena medarbetarna och skapade en bra 
sammanhållning. Bondas (2006) beskriver den ideala vägen till ett framgångsrikt ledarskap, 
vilken karaktäriserades av att sjuksköterskan hade viljan över rollen som ledare. 
Sjuksköterskan som ledare beskrev betydelsen av att sprida entusiasm, ärlighet och tillit 
omkring sig, vilket sågs som en drivande inspirationskälla. Detta förhållningssätt gjorde att 
sjuksköterskan sågs som en förebild. 

Kommunikation var också en central förutsättning menar Dierckx de Casterlé, et al. (2008); 
Sherman, et al. (2007); Rosengren, et al. (2007) i utövandet av ett framgångsrikt ledarskap. 
Genom att ledaren använde sig av en tydlig kommunikation (Dierckx de Casterlé, et al. 2008) 
gynnades kommunikationen med medarbetarna. En god kommunikationsförmåga visade på 
att ledaren strävade efter att uppnå en ömsesidig respekt. Ledaren visade på god 
kommunikationsförmåga genom att uttrycka förväntningar, att aktivt lyssna samt visa intresse 
till den som ledaren kommunicerade med. Sherman, et al. (2007) betonar att ett framgångsrikt 
ledarskap byggdes på hur medveten ledaren var på hur kommunikation påverkade andra. 
Dierckx de Casterlé, et al. (2008) visar att medarbetarna upplevde en mer effektiv 
kommunikation då ledaren lyssnade samt visade ett genuint intresse för medarbetarna. Vidare 
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beskrivs av Rosengren, et al. (2007) att medarbetarna upplevde bekräftelse för sitt arbete 
genom feedback, kompetensutveckling och genom stödjande kommunikation från ledaren. 
Stödjande kommunikation beskrevs som ett av ledarens redskap för att främja deltagande i 
teamet samt sammanförde professionell och individuell tillväxt hos medarbetarna. Även 
Spence Laschinger, Purdy och Almost (2007) påvisar vikten av bra relationer i teamet. När en 
öppen och rak kommunikation saknades försvagades relationen mellan medarbetarna och 
ledaren.

Rosengren, et al. (2007) beskriver att genom ledarens kommunikationsförmåga 
kommunicerade ledaren information. En ledare som kommunicerade relevant information gav 
medarbetarna känslor av tillit, säkerhet och trygghet, vilket sågs som en förutsättning för att 
skapa en god arbetsmiljö. Studien visade även på att tillgången av information hos 
medarbetarna gav känslan av delaktighet. Dierckx de Casterlé, et al. (2008) betonar att genom 
att tillgodose medarbetarna med information visade ledaren ett tydligt ledarskap i en miljö där 
strukturer var synliga, vilket karaktäriserade ett transformellt ledarskapsbeteende. 

En ledare som uppmärksammade och respekterade varje individ och kunde förstå situationer 
ur olika perspektiv ansågs vara en framgångsrik ledare (Cook & Leathard, 2004). Studien 
visar vidare att en framgångsrik ledare såg signaler från omgivningen, dels signaler från 
medarbetare och dels från organisationen. Genom att ledaren respekterade och 
uppmärksammade dessa signaler hjälpte det medarbetarna att finna sin roll, både personligt 
och organisatoriskt. Sellgren, et al. (2006) beskriver att en ledare som utgick ifrån ett 
relationsinriktat beteende tog hänsyn till sina medarbetare och såg dessa som likvärdiga 
individer. Ledaren visade omtanke, rättvisa och kände tilltro till medarbetarna vilket 
resulterade i att även medarbetarna tilläts bestämma. Ett sådant förhållningssätt genererade 
enligt Cummings, Olson, Hayduk, Bakker, Fitch, Green, et al. (2008) större möjligheter för 
medarbetarnas utveckling. 

Rosengren, et al. (2007) poängterar att ett välfungerande ledarskap byggdes på ett samarbete i 
teamet samt på relationer, vilket Sherman, et al. (2007) styrker med att poängtera vikten av att 
ledaren visade sig vara trovärdig, brydde sig om sina medarbetare och behandlade 
medarbetarna likvärdigt och rättvist. Detta ledde enligt Rosengren, et al. (2007) till en positiv 
atmosfär i omvårdnadsmiljön vilket i sin tur bidrog till en välfungerande arbetsplats för 
medarbetarna. Alleyne och Olawale Jumaa (2007) beskriver också vikten av relationer mellan 
medarbetarna i teamet. Medarbetarna ansåg det viktigt att relationerna var öppna samt 
framhävde vikten av att det fanns ett öppet förhållningssätt på avdelningen. Rosengren, et al. 
(2007) visar att medarbetarna i teamet ville ha en ledare med intellektuell närvaro, vilket 
skapade en positiv atmosfär i teamet. Dierckx de Casterlé, et al. (2008) understryker vikten av 
att ledaren såg sig själv som en del av teamet, men ändå hade en klar bild av sig själv som 
ledare. Sellgren, et al. (2006) betonar också betydelsen av ett tydligt ledarskap med tydliga 
krav i arbetet. Medarbetarna önskade att ledaren intog en mer aktiv ledarroll, vilket 
karakteriserade ett transformellt ledarskapsbeteende. 

Sellgren, Ekvall och Tomson (2007) såg ett starkt samband mellan ett kreativt arbetsklimat 
och teamets upplevelse av arbetstillfredsställelse. Det beteende som ledaren hade påverkade 
arbetsklimatet i teamet. Rosengren, et al. (2007) visar att en närvarande ledare skapade glädje, 
en god anda, underlättade relationerna mellan medarbetarna samt skapade en god arbetsmiljö. 
Genom att ledaren skapade sammanhållning i teamet samt motiverade till samarbete gav detta 
medarbetarna en känsla av delaktighet. När ledaren inte var närvarande (Sellgren, et al. 2007) 
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påverkade det arbetstillfredsställelsen i teamet negativt. Rosengren, et al. (2007) beskriver 
också att svaga ledare som inte var närvarande upplevdes av medarbetarna som negativt. 

En ledare som var stödjande sågs som betydelsefull (Dierckx de Casterlé, et al. 2008; Cook & 
Leathard, 2004; Bondas, 2006; Sherman, et al. 2007). Enligt Dierckx de Casterlé, et al. (2008) 
kunde ledaren stödja teamet genom att ge medarbetarna ansvar och chans till utveckling. 
Likaså betonar Cook och Leathard (2004) betydelsen av att ledaren stöttade medarbetarna. 
Ledaren stöttade i förändringar samt om problem uppstod. När ledaren stöttade medarbetare i 
problem, genererade detta i att medarbetaren fann olika valmöjligheter till att lösa problemet, 
vilket resulterade i kontroll över situationen. Sherman, et al. (2007) och Bondas (2006) 
instämmer och framhäver vikten av att sjuksköterskans ledarskap innefattade ett stort ansvar i 
att stödja medarbetarna samt att hantera förändringar på ett tillmötesgående sätt, som en 
betydande del av sjuksköterskans ansvar. Vidare sågs ledarens stöttande förmåga (Dierckx de 
Casterlé, et al. 2008) i att medarbetarna kände sig uppskattade och sedda vilket bidrog till 
empowerment. Även tilltro beskriver Sherman, et al. (2007) bidrog till att medarbetarna 
upplevde empowerment. Dierckx de Casterlé, et al. (2008) beskriver att det fanns ett samband 
mellan empowerment och det ledarskap som sjuksköterskans utövade. Manojlovich (2005) 
menar dessutom att empowerment bidrog, genom ett starkt ledarskap till ett mer professionellt 
förhållningssätt. Spence Laschinger, et al. (2007) visar vidare att ledare som upplevde känslan 
av empowerment, också mer troligt gav empowerment till medarbetarna, som då inspirerades 
till att uppnå de gemensamma målen. När ledaren och medarbetarna upplevde ömsesidig 
respekt för varandras kompetens kunde ledaren öka den formella styrkan hos medarbetarna. 
Att öka den formella styrkan innebar att medarbetarna fick mer ansvar, vilket i sin tur kunde 
generera empowerment. 

Lika viktigt var skicklighet i konflikthantering, som beskrevs vara en viktig komponent för att 
sjuksköterskan skulle kunna utöva ett framgångsrikt ledarskap (Dierckx de Casterlé, et al. 
2008; Sherman, et al. 2007; Cummings, et al. 2008). Dierckx de Casterlé, et al. (2008) 
poängterar att ledarskapet förutsatte att ledaren inte undvek konflikter. Vidare betonades att 
ansvaret i att lösa den uppkomna konflikten, inte endast vilade på ledaren själv, utan en 
framgångsrik ledare förmedlade till medarbetarna så att konflikten kunde lösas tillsammans i 
teamet. Sherman, et al. (2007) beskriver ledare som såg ledarskapet som en förståelse för 
mänskligt beteende och som en ömsesidig relation, var ledare som hade nyckeln till ett 
framgångsrikt ledarskap. Detta gav därmed ledaren en bättre förmåga till att hantera 
konflikter. Erfarna sjuksköterskor uppgav att genom att hantera konflikter på ett professionellt 
sätt, kunde detta leda till en säkrare omvårdnad och betonade detta som en viktig del av 
sjuksköterskans ansvar.

Enligt Alleyne och Olawale Jumaa (2007) var ledaren framgångsrik när denne försäkrade sig 
om att de kliniska målen i omvårdnadsarbetet var specifika och gemensamma. Det var av vikt 
att kliniska roller och processer var så tydliga att medarbetarna förstod vad som förväntades 
av dem. På detta sätt blev teamet mer effektivt. Vidare beskriver Cook och Leathard (2004) 
att en framgångsrik ledare var villig till nytänkande i omvårdnaden, vilket baserades på ett 
engagemang för den vård som gavs. Sherman, et al. (2007) beskriver att den framgångsrika 
ledaren delade med sig av sin kunskap till teamet och ifrågasatte hur arbetsuppgifterna 
utfördes. En ledare som utövade ett framgångsrikt ledarskap hade förmågan att ta tillvara på 
optimism i teamet samt var anpassningsbar under förändringar på arbetsplatsen. Ledare, vilka 
frågade sina medarbetare om råd (Cummings, et al. 2008) gav teamet möjlighet till 
utveckling. Rosengren, et al. (2007) påpekar likaledes att medarbetarna ansåg det viktigt att 
ledaren var medveten om, litade på och använde sig av deras kompetens och kunskap. Genom 
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att ledaren delegerade arbetsuppgifter upplevde medarbetarna känslor av tillväxt. Även 
Sherman, et al. (2007) beskriver att det var av vikt att ledaren hade förmågan att ta tillvara på 
medarbetarnas kapacitet och potential som fanns i teamet. 

Omvårdnadsresultat

I studien av Bondas (2006) sågs en fördelaktig arbetsmiljö som en avdelning där 
medarbetarna kunde växa i sin yrkesroll samt vara stolta över att vara sjuksköterskor. Vidare 
påvisar Spence Laschinger och Leiter (2006) att arbetsmiljön där omvårdnaden utfördes, hade 
ett samband med omvårdnadsresultaten samt patientsäkerheten. Om sjuksköterskan upplevde 
stöd för sjuksköterskeprofessionen från arbetsmiljön, ökade också engagemanget i arbetet. 
God kvalité på omvårdnadsmiljön visade sig även ha ett samband med en säkrare omvårdnad 
för patienten. Också Cummings, et al. (2008) visar att arbetstillfredsställelsen hade ett starkt 
samband med kvalitativ omvårdnad. Ett relationsinriktat ledarskap hade en betydande effekt 
på arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna. Rosengren, et al. (2007) beskriver även att en 
god arbetsmiljö gav en positiv effekt på patientomvårdnaden. Om medarbetarna upplevde 
stöd och var tillfredsställda med ledaren, påverkade detta arbetsmiljön på ett positivt sätt. 
Cummings, et al. (2008) visar att de medarbetare som upplevde arbetstillfredsställelse 
stannade kvar i organisationen och var psykiskt och fysiskt kapabla till att utföra ett bra 
arbete. 

Ledare som var närvarande och tillgängliga genom tydliga mål, fick medarbetarnas respekt 
vilket medverkade till en förbättrad omvårdnad för patienten. Däremot en ledare som inte var 
närvarande och som inte bekräftade medarbetarna ansågs vara ett hinder, dels för individuell 
utveckling hos medarbetarna och dels för att kunna garantera en högkvalitativ 
patientomvårdnad (Rosengren, et al. 2007). Alleyne och Olawale Jumaa (2007) poängterar 
likaså att ledarskapet påverkade medarbetarnas förmåga till att garantera en högkvalitativ 
omvårdnad. Medarbetarnas självförtroende till att åstadkomma en god omvårdnad påverkades 
genom ledarens olika ledarskapsmetoder. Bondas (2006) beskriver att en framgångsrik ledare 
hade ett grundläggande förhållningssätt att skapa en god miljö för omvårdnad, att vara där för 
patienten och en vilja att påverka omvårdnaden. Sherman, et al. (2007) poängterar också att 
en viktig del av ledarrollen var att ledaren hade förmågan att se samt kunde garantera 
kvalitativ och säker omvårdnad till patienten. Genom att ledaren gav medarbetarna feedback 
(Rosengren, et al. 2007) främjades medarbetarnas kompetens och utveckling. Att bli sedd och 
bekräftad av ledaren var viktigt för att kunna förbättra omvårdnaden.

I studien av Rosengren, et al. (2007) framkom det att sjuksköterskans ledarskap kunde tillföra 
nya perspektiv till verksamheten samt var en drivande kraft i utvecklingen av kompetens och 
kunskap. Sjuksköterskans ledarskap beskrevs som ett verktyg för avdelningen för att kunna 
förbättra rutinerna och därmed förbättra omvårdnaden. Sjuksköterskans ledarskap skapade 
mer gynnsamma förutsättningar för kunskapsutvecklingen på avdelningen, genom att 
sjuksköterskan var närvarande och tillgänglig i omvårdnadsarbetet. På så sätt kunde en hög 
kvalité på omvårdnaden garanteras. Spence Laschinger och Leiter (2006) beskriver att ett 
starkt ledarskap skapade villkor för engagemang i teamet samt en säker och högkvalitativ 
omvårdnad. Det ansågs viktigt att utveckla framgångsrika ledare samt arbetstillfredsställelse 
för att kunna garantera en säker omvårdnad. 
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Diskussion

Metoddiskussion

Sökningar genomfördes systematiskt i databaserna Cinahl och PubMed. Samtliga sökningar 
innehöll sökordet ”nursing leadership”. Den stora mängden forskning inom ledarskap och det 
stora antalet irrelevanta träffar visade på svårigheten i att kombinera rätt sökord. De sökorden 
som användes genererade även i dubbletter, vilket var en svårighet i sökprocessen. Flertalet 
sökningar genomfördes utan resultat och redovisas därför inte i sökhistoriken. Manuella 
sökningar genomfördes i tidsskriften Journal of Nursing Management. Två artiklar hittades 
vilka ansågs vara mycket relevanta och svarade på litteraturstudiens syfte, varför även de 
inkluderades. 

Genomläsning av samtliga artiklar skedde individuellt för att öka validiteten med 
databearbetningen. Då artiklarnas resultat gemensamt diskuterades vid urval två minskade 
därmed risken för att inkludera irrelevanta artiklar. Svårigheter fanns stundtals i 
översättningen till det svenska språket då kunskaperna i det engelska språket var begränsade. 
Artiklarna som utgjorde resultatet bestod av sex kvantitativa och sex kvalitativa artiklar. 
Studierna i artiklarna som valdes var utförda i olika länder. Detta kan ses som en svaghet, då 
sjuksköterskans ledarskap över omvårdnadsarbetet i detta sammanhang inte alltid förefaller 
likvärt det ledarskap som en svensk allmänsjuksköterska innehar. Å andra sidan kan styrka 
finnas i att ledarskapet i sig inte tycks skilja sig åt mellan länderna, utan att ledarskapet utövas 
på mycket liknande sätt. 

Det låga antalet inkluderade artiklar är inte med säkerhet representativt men de artiklar som 
inkluderades svarade väl mot litteraturstudiens syfte. Inklusionskriteriet att artiklarna skulle 
vara publicerade mellan årtalen 2004-2009, kan ses som en fördel, då endast aktuell forskning 
låg till grund för litteraturstudiens resultat. Detta inklusionskriterie kan dock också ha varit en 
orsak till att inte fler artiklar hittades. Artiklarna som ansågs relevanta för litteraturstudiens 
syfte beskrev ledarskap för sjuksköterskan på högre positioner än allmänsjuksköterskans. 
Dock ansågs detta inte spela någon roll eftersom ledarskap går att utöva på flera olika nivåer.

Resultatet utgår från hur ett framgångsrikt ledarskap kan gestaltas. Ett framgångsrikt 
ledarskap kan ses som en process, som börjar med att ledaren behöver förutsättningar för att 
kunna samspela med teamet för att uppnå goda omvårdnadsresultat. Resultatet kan därför inte 
utgå från homogena kategorier. Resultatet presenteras utifrån sjuksköterskan som ledare och 
ledarskapets påverkan på teamet och den patientnära omvårdnaden.

Resultatdiskussion

Resultatartiklarna granskades enligt bedömningsmall för respektive kvantitativ och kvalitativ 
forsknings metod (Carlsson & Eiman, 2003). Granskningen resulterade i en gradering för 
vetenskapligheten i varje artikel. Artiklarna kunde få gradering I-III där grad I representerade 
hög vetenskaplighet och grad III låg vetenskaplighet. Granskningen gjordes gemensamt, dock 
kan en svaghet ses i att varje enskild artikel endast granskades vid ett tillfälle. Den slutgiltiga 
graderingen kunde möjligtvis ha fått ett annat resultat om granskningen utförts mer än vid ett 
tillfälle. Litteraturstudiens resultat kan styrkas av att nio resultatartiklar fick vetenskaplig 
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gradering I. Anledningen till den höga frekvens av artiklar med vetenskaplig grad I kan bero 
på det noggranna urval av artiklar, där relevansen för syftet skattades högt. Två kvalitativa 
artiklar fick grad II då ingen av dessa angivit etiska aspekter. Den ena artikeln saknade även 
diskussion och den andra artikeln som erhöll grad II hade inte angivit något bortfall. En 
kvalitativ artikel erhöll grad III, då denna inte hade analyserat bortfallets betydelse för 
resultatet samt inte diskuterat egenkritik och felkällor. Den låga graderingen berodde även på 
att studiens syfte inte överensstämde med vårt syfte, men då resultatet var applicerbart i vår 
litteraturstudie, inkluderades artikeln trots den låga graderingen. 

Resultatartiklarna hade samtliga ett bortfall på över 20 procent. Detta kan ses som en svaghet, 
då ett större urval kan vara mer representativt. Trots detta kan artiklarnas urval anses vara 
acceptabelt med hänsyn tagen till respektive undersökningsmetod. Artiklarnas reliabilitet kan 
styrkas av den vetenskapliga gradering som erhölls samtidigt som metoderna var relevanta för 
respektive syfte. Resultaten anses vara av hög validitet då flera av artiklarna visade på 
liknande resultat. Fyra resultatartiklar hade fått godkännande av en etisk kommitté, medan sex 
artiklar tog upp etiska aspekter. Två resultatartiklar nämnde inte några etiska aspekter. 

I litteraturstudiens resultat framkom det att ett framgångsrikt ledarskap kräver självkännedom 
hos ledaren. Ledarskapet blir starkare då personlig utveckling hos ledaren eftersträvas 
(Dierckx de Casterlé, et al. 2008; Sherman, et al. 2007). Dierckx de Casterlé, et al. (2008) 
visar även att en ökad självkännedom hos ledaren resulterar i en säkerhet i ledarskapet, vilket 
i sin tur leder till ett mer framgångsrikt ledarskap. Det kan antas att grunden i ett 
framgångsrikt ledarskap är trygghet i ledarrollen. En självsäkerhet i rollen som ledare kan 
därför vara av stor betydelse för hur teamet tillsammans utför omvårdnaden. Wood Allen 
(1998) beskriver självförtroende som en bidragande faktor till ett framgångsrikt ledarskap. 
Vidare visar Sherman, et al. (2007) att en ledare som är medveten om och erkänner sina 
misstag, är en ledare som uppskattas av medarbetarna. Detta styrks av Busche (2006) som 
menar att ledarskapet innefattar en förståelse för mänskligt beteende samt att ledaren bör vara 
medveten om sina egna upplevelser. Även Ekstam (2002) beskriver att ett framgångsrikt 
ledarskap kräver både självförtroende samt en personlig trygghet hos ledaren. Medvetenhet 
om brister och ledarens förmåga att erkänna fel tros kunna leda till att medarbetarna uppfattar 
ledaren som ärlig och tillitsfull. 

Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter engagemang och kreativitet hos ledaren. Ledarens 
engagemang och kreativitet gjorde att medarbetarna upplevde en högre motivation i sitt arbete 
(Bondas, 2006; Rosengren, Athlin & Segesten, 2007). Rosengren, et al. (2007) menar att en 
ledare som försöker finna nya och bättre vägar i arbetet motiverar medarbetarna, vilket 
genererar en känsla av meningsfullhet i arbetet. Vidare beskrivs att engagemang skapar en bra 
sammanhållning i teamet och påverkar arbetsmiljön positivt. Litteraturstudiens resultat stärks 
även av Ekstam (2002) som poängterar att engagemang hos ledaren bidrar till bättre resultat i 
organisationen. Ekstam menar också att engagemang grundas i att medarbetarna upplever 
delaktighet samt arbetstillfredsställelse. Marquis och Huston (2008) beskriver att en ledare 
som kan inspirera, skapa kreativa arbetsmiljöer samt uppmuntra sina medarbetare till 
nytänkande, karakteriserar det transformella ledarskapet, vilket bygger på engagemang hos 
ledaren. Utifrån litteraturstudiens resultat tros engagemang och kreativitet vara viktiga 
redskap i utövandet av ett framgångsrikt ledarskap. En sjuksköterska som har vilja över rollen 
som ledare antas sprida glädje och det brinnande intresset för arbetet kommer därmed att 
smitta av sig på medarbetarna. Detta i sin tur tordes kunna generera bättre omvårdnad. 
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En av de centrala förutsättningarna för att utöva ett framgångsrikt ledarskap, är ledarens 
förmåga att kommunicera (Dierckx de Casterlé, et al. 2008; Sherman, et al. 2007; Rosengren, 
et al. 2007). Det visade sig vara viktigt att ledaren även förstår hur kommunikationen 
påverkar medarbetarna (Sherman, et al. 2007). Dierckx de Casterlé, et al. (2008) belyser 
vidare att en god kommunikationsförmåga kan yttras genom att ledaren uttrycker 
förväntningar, aktivt lyssnar samt visar ett genuint intresse. Detta kan liknas med hur Taylor 
Moss (2005) beskriver den emotionella intelligensen hos ledaren. Taylor Moss menar att 
ledaren bör kunna förstå samt värdera och uttrycka känslor. I resultatet beskriver Rosengren, 
et al. (2007) att medarbetarna upplever bekräftelse för sitt arbete genom bland annat stödjande 
kommunikation. Detta stärks av Busche (2006) och Nilsson (2005) som menar att ledarskap 
förutsätter en kommunikationsförmåga. Att kunna motivera och förmedla visioner är också av 
vikt för ett framgångsrikt ledarskap. Ledaren bör kunna ena medarbetarna samt få dem att 
sträva mot de gemensamt uppsatta målen för arbetet. Vidare belyser Nilsson (2005) att genom 
kommunikation, kan även inre behov tillfredställas. Med en känsla av säkerhet i den sociala 
sfären kommer en trygghet där kommunikation med andra säkerställs. Detta visar ytterligare 
på hur stora krav det ställs på sjuksköterskan som ledare, då litteraturstudiens resultat 
beskriver vikten av ledarens kommunikationsförmåga. För att ledaren ska kunna 
kommunicera på ett korrekt sätt förutsätts att ledaren är medveten om hur kommunikation 
påverkar andra. Först då kan ledaren föra över känslor av trygghet, genom att använda 
kommunikationsförmågan på bästa sätt. Genom en sådan kommunikation kan medarbetarna 
känna sig bekräftade och delaktiga. En ledare som inte är medveten om kommunikationens 
betydelse för samarbetet skulle kunna skapa missförstånd och osäkerhet i teamet. När de inre 
behoven i gruppen inte är tillfredsställda tordes detta kunna ledar till brister i 
omvårdnadsarbetet. 

Rosengren, et a. (2007) visar att ett framgångsrikt ledarskap byggde på ett välfungerande 
samspel i gruppen. Vidare förutsatte ett välfungerande samspel att ledarskapet bygger på 
relationer. Detta styrker Sherman, et al. (2007) som anser att en framgångsrik ledare bryr sig 
om sina medarbetare, är trovärdig samt behandlar alla lika. Alleyne och Olawale Jumaa 
(2007) framhäver också vikten av relationer i gruppen och menar att relationerna ska vara 
öppna mellan medarbetarna. Det är tydligt beskrivet att ett samarbete i gruppen måste infinnas 
för att medarbetarna ska kunna känna ömsesidig respekt för varandra och varandras 
kunskaper. Ett bristande samspel skulle därför kunna antas generera sämre 
omvårdnadsresultat samt att onödiga konflikter skulle kunna uppstå mellan medarbetarna. Det 
framkom att ett välfungerande samspel leder till en god laganda i omvårdnadsmiljön 
(Rosengren, et al. 2007). Även Ekstam (2002) anser att omvårdnadsresultatet är beroende av 
en teaminsats, vilket Maxwell (2007) styrker och betonar betydelsen av ett välfungerande 
samspel för att frambringa bättre omvårdnadsresultat. Skulle samspelet brista anser Jahren 
Kristoffersen och Ottvik Jensen (2006) att detta kan leda till ett minskat engagemang i 
omvårdnadsarbetet, vilket leder till ett bristande bemötande gentemot patienten.  Förhållandet 
och harmonin i gruppen är kopplat till vem som leder, samt dennes personlighet. Graham och 
Jack (2008) anser att vilken ledarskapsstil som ledaren utövar kan avgöra om en positiv 
laganda infinner sig och framhäver den transformella ledarskapsstilen som ett beteende som 
kan skapa en positiv atmosfär. Flertalet resultatartiklar lyfter den transformella 
ledarskapsstilen, vilken kan antas vara att föredra i sjuksköterskans ledarskap. 

Sellgren, Ekvall och Tomson (2007) visar att det finns ett samband mellan arbetsmiljön och 
arbetstillfredsställelsen, vilket ledaren har ett stort inflytande över. Rosengren, et al. (2007) 
överensstämmer och påvisar att en närvarande ledare skapar en bra arbetsmiljö med 
förbättrade arbetsrelationer och bättre samhörighet som resultat. Vidare påvisar Bushe (2006) 
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att medarbetarna måste uppmärksammas, där ledaren låter medarbetarnas röster bli hörda, för 
att undvika missförstånd. Nielsen, Yarker, Brenner, Randall och Borg (2008) benämner 
sådant ledarskap som transformellt, en ledarskapsstil som är associerad till medarbetarnas 
arbetsförhållanden. Litteraturstudiens resultat tyder på att hur väl en grupp samarbetar är 
starkt associerad till hur ledarskapet utövas. Detta stärker ytterligare vikten av att 
sjuksköterskan är medveten över ledarskapets betydelse. Cummings, Hayduk och Estabrooks 
(2005) visar att en ledare med emotionell intelligens kan motverka emotionell utmattning. En 
svag eller frånvarande ledare kan påverka gruppen negativt. Detta konstateras i 
litteraturstudiens resultat där Rosengren, et al. (2007) och Sellgren, et al. (2007) visar på att en 
ledare som inte är närvarande påverkar gruppen till det sämre. 

Det framkom även att arbetsmiljön kan komma att påverka kvalitén på den omvårdnad som 
utförs (Spence Laschinger & Leiter, 2006; Rosengren, et al. 2007). Spence Laschinger och 
Leiter (2006) påvisar dessutom samband mellan arbetsmiljön och patientsäkerheten och 
menar att en god arbetsmiljö kan generera säkrare omvårdnad. Cummings, Olson, Hayduk, 
Bakker, Fitch, Green, Butler och Conlon (2008) framhäver den relationsinriktade 
ledarskapsstilen som betydelsefull för att medarbetarna ska känna tillfredsställelse, vilket kan 
påverka den omvårdnad som utövas. Detta styrker Wong och Cummings (2007) som visar att 
sjuksköterskans ledarskap har ett samband med arbetstillfredsställelsen och anser att det 
relationsinriktade ledarskapsbeteendet genererar i säkrare omvårdnad. Resultatet påvisar 
förutom tillfredsställelse att medarbetare som upplever stöd påverkar arbetsmiljön på ett 
positivt sätt (Rosengren, et al 2007). Vidare beskriver Cummings, et al. (2008) att 
arbetstillfredsställelse resulterar i att medarbetare vill stanna kvar inom verksamheten. 
Marquis och Huston (2008) poängterar att meningsfullhet samt tillfredställande är faktorer 
som gör att medarbetare vill stanna kvar. Litteraturstudiens resultat påvisar tydligt att 
sjuksköterskans sätt att utöva ledarskap har inflytande på medarbetarnas arbetsupplevelser. 
Medarbetare som känner sig tillfredsställda med ledarens agerande skulle därför mer troligt 
känna en säkerhet i utförandet av omvårdnadsarbetet. 

Det framkom att en framgångsrik ledare är stödjande (Dierckx de Casterlé, et al. 2008; Cook 
& Leathard, 2004; Bondas, 2006; Sherman, et al. 2007). Vidare visar Dierckx de Casterlé, et 
al. (2008) att en ledare som är stödjande uppfattas som en ledare som ser varje medarbetare, 
vilket får till följd att medarbetaren känner sig uppskattad och upplever empowerment. Wong 
och Cummings (2007) poängtera att en framgångsrik ledare är stödjande och att detta 
frambringar empowerment, vilket i sin tur har betydelse för omvårdnadsarbetet. Patrick och 
Spence Laschinger (2006) visar också betydelsen av empowerment och menar att 
empowerment kan bidra till känslan av tillfredsställelse hos medarbetarna. En ledare måste 
kunna motivera medarbetarna till att ta egna initiativ och bli en självgående enhet i teamet. 
Ledaren ska kunna ingjuta självförtroende hos medarbetaren så att denne inser sin kompetens. 
Om medarbetaren upplever sig ha något väsentligt att tillföra, kan detta generera bättre 
omvårdnadsresultat. Detta visar ytterligare på vikten av att sjuksköterskan inser och förstår 
ledarskapets betydelse för omvårdnadsarbetet. Spence Laschinger, Purdy och Almost (2007) 
beskriver dock betydelsen av att även ledaren känner empowerment som i sin tur ger en bättre 
förutsättning att ingjuta empowerment hos medarbetarna. 

Taylor Moss (2005) understryker betydelsen av att ett ledarskap innefattar konflikthantering. 
För att utöva ett framgångsrikt ledarskap anses konflikthantering vara ännu en kompetens som 
krävs utav sjuksköterskan (Dierckx de Casterlé, et al. 2008; Sherman, et al. 2007; Cummings, 
et al. 2008). Vidare ser Sherman, et al. (2007) att bästa förutsättningen för att hantera 
konflikter är att förstå individer. En god förmåga i konflikthantering borde därför innebära att 
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sjuksköterskan ser och vågar ta tag i uppkomna konflikter. Konflikthantering kan antas vara 
av extra vikt då konflikter kan komma att påverkar teamet negativt vilket i sin tur då skulle 
kunna påverka omvårdnaden. 

Sjuksköterskans ledarskap påverkar medarbetarnas förmåga till att åstadkomma god och säker 
omvårdnad (Rosengren, et al. 2007; Alleyne & Olawale Jumaa, 2007). Ledare som är 
närvarande uppskattas av medarbetarna, även detta genererar i god omvårdnad (Rosengren, et 
al. 2007). En framgångsrik ledare besitter en vilja att påverka omvårdnaden och kan garantera 
en säker omvårdnad till patienterna (Bondas, 2006; Sherman, et al. 2007). Resultatet visar 
dessutom att ledare som tar tillvara på de resurser som finns i teamet förbättrar möjligheterna 
att uppnå god omvårdnad (Cummings, et al. 2008; Rosengren, et al. 2007; Sherman, et al. 
2007). Vidare skriver Bushe (2006) att en professionell ledare ser och tar tillvara den 
kapacitet, potential och resurser som medarbetarna förfogar över. Litteraturstudiens resultat 
visar även att när ledaren ser och bekräftar medarbetarna kan omvårdnaden förbättras 
(Rosengren, et al. 2007). Bekräftelse antas vara ett av de grundläggande behoven hos varje 
individ och därför borde teamets, men också varje individs prestation leda till bättre 
omvårdnadsresultat.  Genom att sjuksköterskan finner vetskap i medarbetarnas kompetens och 
delegerar arbetsuppgifterna därefter, kan teamet tillsammans uppnå goda omvårdnadsresultat. 
Ekstam (2002) styrker litteraturstudiens resultat då sjuksköterskans ledarskap innebär ett 
ansvar över att omvårdnadsarbetet ska uppnås på ett professionellt och säkert sätt. Även 
Graham och Jack (2008) menar att sjuksköterskans ledarskap har en påverkan på 
omvårdnadsresultatet. En medvetenhet hos sjuksköterskan som ledare om att ledarskapet 
faktiskt inte bara påverkar teamet, utan även i slutändan patienterna, tordes därför vara av stor 
vikt för att kunna garantera en god omvårdnad. 

Sjuksköterskans ledarskap är ett verktyg och en drivande kraft, för att förbättra omvårdnaden 
och tillföra nya perspektiv till verksamheten. En hög kvalité på omvårdnaden kan garanteras 
genom att sjuksköterskan är närvarande och utgör en del av teamet, vilket gynnar 
kunskapsutvecklingen (Rosengren, et al. 2007). Likaså betonar Kihlgren (2002) vikten av att 
sjuksköterskans kunskap förmedlas till teamet. Kunskapen som förmedlas ska bygga på 
vetenskap och beprövad erfarenhet för att kunna säkerställa goda omvårdnadsresultat i 
arbetet. Detta styrks av Kompetensbeskrivningen (2005) som beskriver att sjuksköterskans 
ledarskap innebär ansvar för att omvårdnaden håller god kvalitet. Vidare beskriver Nilsson 
(2005) att sjuksköterskans kunskap är en ständigt framåtskridande process. Mot bakgrund av 
detta är det av betydande vikt att sjuksköterskan är uppdaterad om den senaste forskningen 
inom omvårdnad. Det här visar på att ledarskapet ställer stora krav på dagens sjuksköterskor. 
Antrobus och Kitson (1999) visade i sin studie att en betydande förmåga hos den framtida 
sjuksköterskan som ledare skulle komma att bli förmågan att integrera forskning och evidens i 
omvårdnadsarbetet. Spence Laschinger och Leiter (2006) visar vidare att ett framgångsrikt 
ledarskap bygger på ett starkt ledarskap, vilket genererar en säkrare omvårdnad. Detta styrker 
även Dierckx de Casterlé, et al. (2008) som beskriver vikten av att en framgångsrik ledare ser 
sig själv som en ledare, men även som en del av teamet, och inte någon som står utanför. 

Konklusion

I ett framgångsrikt ledarskap gestaltas särskilda kännetecken. Kännetecken som framkom var 
bland annat självförtroende, engagemang, kommunikationsförmåga och konflikthantering. 
Förmågan att skapa ett gott samarbete i teamet var dessutom en förutsättning i ett 
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framgångsrikt ledarskap. För att sjuksköterskan ska kunna utöva ett framgångsrikt ledarskap 
behövs vetskap och medvetenhet om hur dessa kännetecken påverkar medarbetarna. 
Ledarskapets påverkan på medarbetarna är avgörande för den omvårdnad som utförs, då det 
finns samband mellan sjuksköterskans ledarskap och den patientnära omvårdnaden. För att 
kunna garantera säker omvårdad med hög kvalité, måste sjuksköterskan utöva ledarskapet 
med framgång.  

Implikation

Ytterligare forskning om hur sjuksköterskans ledarskap skulle kunna synliggöras, kan tänkas 
vara av intresse. För att den legitimerade sjuksköteskans ledarskap ska bli mer synligt bör mer 
forskning ske kring allmänsjuksköterskans roll som ledare över omvårdnadsarbetet. 
Sjuksköterskestudenter bör få vetskap om sjuksköterskans framträdande ledarskapsroll 
tidigare i utbildningen. Ledarskapets påverkan på medarbetarna och omvårdnaden bör belysas 
tydligare under utbildningen. Praktisering av ledarskapsrollen borde även få större utrymme 
under den kliniska utbildningen. Den legitimerade sjuksköterskan bör som handledare 
medvetandegöra ledarskapets betydelse. Ledare bör begrunda beteendet som ledare och 
medvetandegöra detta för sig själv. Därefter krävs förståelse för ledarskapets inverkan på 
medarbetarna vilket i slutändan påverkar den patientnära omvårdnaden. 
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2007
Storbritannien

Alleyne, J
Olawale Juma, M

Building the capacity for 
evidence-based clinical 
nursing leadership: the 
role of executive co-
coaching and groud 
clinical supervision for 
quality patient services

Att identifiera, skapa 
och utvärdera effektiva 
processer för samarbete, 
så att sjuksköterskornas 
kapacitet för kliniskt 
beslutsfattande kunde 
förbättras.

Kvalitativ 
forskningsmetod

Frågeformulär
Intervjuer

n=8
varav sex 
distriktssköterskor och 
två doktorander

Studien visade, genom 
på klinik leda grupper 
med en coachande ansats 
för att införa och 
bibehålla kvalitativa 
service krav, att god 
omvårdnad accepterat är 
synonymt med god 
ledning. 

II

2006
Finland

Bondas, T. Paths to nursing 
leadership

Att undersöka varför 
sjuksköterskor tar sig 
ann en 
ledarskapsposition och 
ansöker för ett chefskap 
inom hälso- och 
sjukvård. Studien är en 
del av ett 
undersökningsprogram 
inom sjuksköterskans 
ledarskap och 
evidensbaserad 
omvårdnad.

Kvantitativ 
forskningsmetod

Grounded theory

Semistrukturerade 
frågeformulär med 
öppna frågor

n=68

Fyra olika vägar till 
ledarskap framkom i 
studien; idealvägen, 
karriärvägen, 
förändringsvägen och 
den temporära vägen. 
Förändringsvägen var 
den väg som var 
dominant i studien. 
Olika situationer och 
förebilder av både dåligt 
och bra ledarskap, 
utöver motivation och 
utbildningsfaktorer, hade 
spelat en signifikant roll 
bland finska 
sjuksköterskor, som tagit 
sig ann en 
ledarskapsposition.

I

Artikelöversikt 
Bilaga I:1



2008
Kananda

Cummings, G.
Olson, K.
Hayduk, L.
Bakker, D.
Fitch, M.
Green, E.
Butler, L
Conlon, M

The relationship 
between nursing 
leadership and nurses´ 
job satisfaction in 
Canadian oncology 
work environments

Att utveckla och bedöma en 
teoretisk modell med 
arbetsmiljöfaktorer, vilka kan 
påverka 
onkologisjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse.

Kvantitativ 
forskningsmetod

Frågeformulär X 2 med 
två års mellanrum

n=515 sjuksköterskor

Studien visade att 
relationsinriktat ledarskap 
och positiva relationer på 
arbetsplatsen mellan 
sjuksköterskor, chefer och 
läkare spelade en viktig 
roll för kvaliteten på 
omvårdnadsmiljön på 
onkologiavdelningen och 
sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse.

I

2004
Storbritannien

Cook, M.J.
Leathard, H.L.

Learning for clinical 
leadership

Att belysa en pedagogisk 
ledarskapsstrategi och 
diskutera dess utveckling och 
applicering i den kliniskt 
praktiska miljön

Kvalitativ 
forskningsmetod

Grounded theory

Djupgående intervjuer

n=4 kliniskt 
verksamma 
sjuksköterskor

Ledarskapsförberedande 
program måste förändras 
för att 
framgångssträvande 
ledare skall anamma en 
transformell 
ledarskapsstil, som 
innefattar faktorer som 
kreativitet, att 
uppmärksamma, att 
respektera och att stödja.

III

2008
Belgien

Dierckx de Casterlé, B.
Williemse, A.
Verschueren, M.
Milisen, K.

Impact of clinical 
leadership development 
on th clinical leader, 
nursing team and 
caregiving process: a 
case study

Att undersöka dynamiken till 
relaterat 
ledarskapsutvecklingsprogram 
och dess påverkan på den 
kliniska ledaren, 
omvårdnadsarbetet och 
omvårdnadsprocessen.

Kvalitativ 
forskningsmetod

Semistrukturerade 
intervjuer
Fokus grupp
Observationer

n=17

Resultatet stödjer inte bara 
den positiva påverkan som 
utveckling av 
transformellt ledarskap 
har på ledaren samt 
teamet, utan gav även mer 
insikt i processen som 
ligger till grund för 
ledarens utveckling för att 
anta denna ledarstil och 
dess påverkan på teamet. 
Ledarskapets påverkan på 
omvårdnadsprocessen var 
fortfarande svår att 
beskriva.

I

Bilaga I:2



2008
Sverige

Fransson Sellgren, S.
Ekvall, G.
Tomson, G

Leadership behaviour of 
nurse managers in 
relation to job 
satisfaction and work 
climate

Att undersöka hur 
chefssjuksköterskors 
beteende är relaterat till 
arbetstillfredsställelse 
och ett kreativt 
arbetsklimat. 

Kvantitativ 
forskningsmetod

Frågeformulär

n=426 
chefssjuksköterskor och 
medarbetare

Studien stödjer bevis för 
att ledarskapsbeteenden 
och arbetsklimat är 
betydelsefulla faktorer 
för känsla av 
arbetstillfredsställelse. 
Studien visar att det 
starkaste sambandet 
finns mellan kreativt 
arbetsklimat och 
arbetstillfredsställelse 
och att chefen är en 
viktig länk till att skapa 
ett sådant klimat.

I

2006
Kanada

Laschinger Spence H.K.
Leiter, M.P.

The impact of nursing 
work environments on 
patient safety outcomes: 
The mediating role of 
burnout/engagement

Att testa en teoretisk 
modell för 
sjuksköterskeyrkets 
arbetsmiljö för att 
sammanlänka 
förhållanden för 
utbrändhet i 
sjuksköterskeyrket och 
därefter patientsäkra 
omvårdnadsresultat.

Kvantitativ 
forskningsmetod

Frågeformulär

n=8597 sjuksköterskor

Resultatet visar på att 
patientsäkra 
omvårdnadsresultat är 
relaterat till kvaliteten på 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö och 
sjuksköterskans 
ledarskapsroll i att 
förändra arbetsmiljön för 
att minska utbrändheten 
bland sjuksköterskor. 

I

2005
USA

Manojlovich, M. The effect of nursing 
leadership on hospital 
nurses´ professional 
practice behaviours

Att förstå effekten av 
sjuksköterskans 
ledarskap i förhållande 
till strukturerat 
empowerment och self-
efficacy i förhållande till 
det professionella 
förhållningssätt som 
sjuksköterskan utövar.

Kvantitativ 
forskningsmetod

Jämförande studie

Frågeformulär

n=251 sjuksköterskor

Strukturerat 
empowerment bidrog till 
ett mer professionellt 
handlande genom self-
efficacy, speciellt i 
närvaro av ett starkt 
ledarskap.
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2007
Sverige

Rosengren, K.
Athlin, E.
Segesten, K.

Presence and 
availability: staff 
conceptions of nursing 
leadership on an 
intensive care unit

Att beskriva 
medarbetarnas 
uppfattningar om 
sjuksköterskans 
ledarskap på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 
forskningsmetod

Fenomenografisk

n=10

Sjuksköterskans 
ledarskap beskrevssom 
ett verktyg för 
avdelningen, med 
betoning på att ledaren 
underlättar den 
professionella 
utvecklingen och 
garanterar en 
högkvalitativ 
omvårdnad, genom att 
vara närvarande och 
tillgänglig i det dagliga 
arbetet. 

I

2006
Sverige

Sellgren, S.
Ekvall, G.
Tomson, G.

Leadership styles in 
nursing management: 
preferred and perceived

Att undersöka 
sjuksköterskans 
ledarskap avseende vad 
chefssjusköterskor och 
underordnade ser som 
viktigt samt att 
undersöka 
underordnades åsikter 
om chefssjuksköterskans 
prestationer.

Kvantitativ 
forskningsmetod

Frågeformulär

n=334 varav 66 
chefssjuksköterskor och 
268 underordnade

Resultatet av studien 
visade att underordnade 
önskar att 
chefssjuksköterskorna 
ska vara mer tydliga i 
kraven relaterade till 
arbetet. Studien visade 
dessutom att det finns 
chefer med en svag 
ledarskapsprofil.

I

2007
USA

Sherman, R.O.
Bishop, M.
Egenberger, T.
Karden, R.

Development of a 
leadership competency 
model

Att undersöka 120 
chefssjuksköterskors 
synpunkter på den 
nutida 
chefssjukköterskerollen 
och att erhålla perspektiv 
på kritiska 
ledarskapsförmågor och 
kompetenser för att 
skapa en 
ledarskapsmodell.

Kvalitativ 
forskningsmetod

Grounded theory

Intervju

n=120 
chefssjuksköterskor

Slutsatsen av studien 
ledde till en design av en 
ledarskapsmodell för 
sjuksköterskor. Studien 
bekräftade också att det 
finns ett behov av att 
formellt utveckla och 
vägleda nästa generation 
av sjuksköterskeledare.
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2007
Kanada

Spence Laschinger, H.K.
Purdy, N.
Almost, J.

The impact of leader-
member exchange 
quality, empowerment, 
and Core self-evalution 
on nurse manager´s job 
satisfaction

Att testa en teoretisk 
modell vilken kopplar 
chefssjuksköterskors 
uppfattningar av 
kvaliteten på relationen 
till deras chef och 
empowerment till 
arbetstillfredsställelse. 
Samtidigt ska effekten 
undersökas av en 
personlig variabel, 
självutvärdering, på 
sambanden mellan dessa 
variabler.

Kvantitatv 
forskningsmetod 

n=141 
chefssjuksköterskor

Studien bidar till en 
ökad förståelse av vilken 
påverkan ledarskapet har 
på empowerment och 
arbetstillfredsställelse 
och föreslår olika sätt att 
skapa en positiv 
arbetsmiljö. 
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